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REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

Cal satisfer alguna de les condicions següents: 
 
a) 2 publicacions del 1r quartil i 3 del 2n quartil, dins les revistes que consten a les diferents 
classificacions del Journal Citation Reports Science Edition 
 
b) 3 articles en revistes situades al 1r quartil, juntament amb 1 article al 2n quartil i un altre al 3r quartil 
dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition 
 
c) 4 articles en revistes situades al 1r quartil, juntament amb un altre de nivell menor dins les revistes 
que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition 

CONDICIONS 

No es consideren com a aportacions ordinàries, tot i estar publicades en mitjans de reconeguda vàlua:  
▪ Casos clínics 
▪ Comunicacions a congressos 
▪ Cartes a l'editor 
▪ Aportacions que no compleixin algun dels criteris indicats en els apartats anteriors 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

 
Es valoraran preferentment les aportacions en forma d'articles en revistes de vàlua reconeguda i 
s'acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del Journal 
Citation Reports (Science Edition) de la Web of Science. Quan una revista aparegui llistada en més d'un 
subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al 
sol·licitant. Així mateix, en el cas d'àrees de coneixement singulars identificades com a tals, ja sigui pel 
seu caràcter explícitament emergent o multidisciplinar, es tindrà en compte la classificació en quartils 
restringida l'àrea de coneixement concreta.  
 
En revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es 
considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació. 
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LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es tindrà en compte: 
▪ Nombre de citacions, quan sigui possible 
▪ Prestigi internacional de l'editorial 
▪ Editors 
▪ Col·lecció 
▪ Ressenyes en revistes científiques especialitzades 

PATENTS 

Es valorarà si estan en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de 
llicència. Pel que fa a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió 
s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2). Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent 
(nacional, europea, internacional), valorant més la de protecció més extensa. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/aqu-merits-de-recerca/ciencies-mediques-i-de-la-

salut-1345809462844.html  
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